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INSTRUÇÕES DE USO 
 

AGAR CENTRIMIDE 
Meio seletivo para o isolamento da Pseudomonas aeruginosa de acordo com a Farmacopeia Européia. 

 
Descrição: 
O Agar Cetrimide Pseudomonas é recomendado pela Farmacopeia Européia para o isolamento e identificação 
das cepas de Pseudomonas. O meio promove a produção de fluoresceína (pioverdina), um pigmento 
fluorescente verde-amarelado que oxida para amarelo.  É solúvel em água, diferentemente de piocianina 
(pigmento verde-azulado) que não é solúvel em clorofórmio.  O pigmento difunde ao longo do meio, e observa-
se uma cor amarelo-esverdeado fluorescente.  A Digestão Pancreática de Gelatina fornece os fatores nutrientes 
para crescimento: nitrogênio, vitaminas, minerais e aminoácidos. O glicerol é a fonte de carbono. O cloreto de 
magnésio e o sulfato dipotássio aumentam a produção de piocianina, pioverdina e fluoresceína. O cetrimide é 
um agente seletivo, que inibe o crescimento da flora microbiana adicional.  
 
Preparação: 
- Suspender 46.7g de pó em 990mL de água destilada ou deionizada; 
- Adicionar 10mL de Suplemento Glicerol (código K25-80021); 
- Aquecer até dissolver completamente; 
- Esterelizar em autoclave a 121°C por 15 minutos; 
- Dispensar em placas de Petri 
 
Técnica: 

- Inocular por meio de estrias na placa para obtenção de colônias isoladas. 

- Incubar por 18-48 horas a 36 ± 1 °C. 

- Analisar se há presença de um bom crescimento e produção de pigmentação. 

- As colônias de Pseudomonas aeruginosa serão verdes a verde-azuladas com pigmentação que 

difunde no meio. 

- A identificação de Pseudomonas aeruginosa é completada com a realização de testes de oxidase e 

de testes diferenciais para a produção de fluoresceína e piocianina em, respectivamente, Agar 

Pseudomonas F e Agar Pseudomonas P. 
 

Composição g/l 

Digestão Pancreática de Gelatina 20.0 

Cloreto de Magnésio 1.4 

Sulfato Dipotássico 10.0 

Cetrimide 0.3 

Agar 15.0 

pH Final = 7.2 ± 0.2 a 25 °C 

 
Aparência do Meio:  
Desidratado: Pó bege claro, fluído e homogêneo. 
Preparado: Pó ambar claro, levemente opalescente firme. 
 
Controle de Qualidade: 
Condições de Incubação: 36 ± 1 °C por 18-48 horas. 
 

Microrganismos ATCC Crescimento Aparência 

Pseudomonas aeruginosa 9027 Bom Verde para verde azulado 

Pseudomonas aeruginosa 27853 Bom Verde para verde azulado 

Escherichia coli 25922 Fraco - 
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Armazenamento e Transporte: 
O pó é muito higroscópico: Armazenar entre 10-30°C, em um ambiente seco, em sua embalagem original bem 
fechada. Utilizar antes da data de validade informada no rótulo ou até que os sinais de deterioração ou 
contaminação sejam evidentes. Armazenar em placas preparadas entre 2-8°C. 
 
Descarte: 
Não descartar em esgotos ou lixos domésticos. O produto deve ser tratado conforme as regulações oficiais 
administrativas. Soluções em excesso e não recicláveis destinar para empresa responsável. As embalagens 
contaminadas devem ser eliminadas como produto não utilizado. 
 
Apresentação:  Frasco com 500 gramas. 
 
Modelo: K25-610041 
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Para maiores informações: 
Tel: (41) 3535-0900       E-mail: kasvi@kasvi.com.br 
Fax: (41) 3535-0901       URL: www.kasvi.com.br 
 


